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قائٍد  منِزِل  قرَب  يجل�س  جيوڤانيّ  دون  خادُم  ليپوريليّو،  كاَن  الإ�سبان،  اإ�سبيلية  �سارِع  يف  الظالُم  حلَّ 

َيراِقُب الباَب بطرف عينيه. 

ــ »اآٍه، كْم من امُلْقِرِف اأن اأتَبَع مثَل هذا ال�سيِد ال�سعب اإر�ساوؤهِ لياًل ونهاراً! اأنا ل اأح�سُل على 

وجبِة طعاٍم لذيذٍة ونوٍم كاٍف حَللِّ �سوؤوِنه ُكلَّ يوٍم تقريبًا…«.

دون  �سيُِّدُه  خَرَج  ما  و�رسعان  البيِت.  داخَل  حاداً  �سجيجًا  �َسِمَع  وحيداً،  ُر  َيتذميّ َكاَن  وبينما 

ا ابنُة القائد. جيوڤانيّ وحلَقت به مبا�رَسًة دونا اآنيّ

ــ »اآه عزيزتي، ها نحُن نبداأ جمديّداً. يف مثل هذه الأوقاِت، الأف�سُل للمرِء اأن يختبئ«.

بياأ�ٍس وهي  ت�رُسُخ  ا  اآنيّ كاَنْت  بامُلَراَقَبة.   
َّ
وا�ستمر ب�رسعٍة  فاختباأ  ما يح�سل،  ليپوريليّو  اأدرَك 

ُت�ِسُك يَد دون جيوڤانيّ الذي كان يعتِمُر قبيّعًة ُتخفي راأ�َسُه ورداًء يخفي به ج�سَدُه. 

ُه يعتدي على  ها القا�سي اأظِهر نف�َسَك الآن! النجدة، اأرجوكم �ساعدون. اإنيّ ــ »لن تهرَب مطلقًا! اأيُّ

النيّ�ساء. النجدة!«. 

رمى دون جيوڤانيّ يَدها �ساِخراً غرَي مباٍل ب�رساخها:

ــ »ل حتتاجنَي اإىل اأن تعريف من اأنا. ولن يفيَدِك ال�رساُخ عاليًا فما من اأحٍد ي�ساِعُدِك هنا. لذا 

في الآن وابتعدي عن طريقي واتركي يدي!«. توقيّ

وبينما كانا يت�ساجران، �سِمَع القائُد �رساَخها فخَرَج من املنزِل م�رسعًا.

َع يَدَك على ابنتي... اليوَم �سيكوُن تاريخ وفاِتَك. هييّا  اأَت اأن ت�سَ
يّ
ــ »يا عدمَي الأخالق! كيف جتر

ا�سحْب �سيَفَك وقاِتلني!«.

ها القائد. اأَنا اآ�سُف َلكنَّني ل اأُحارُب رجاًل عجوزاً«.  ــ »اْترْكني اأَْذهُب اأيُّ

ــ »هذا هراٌء! َلْن َتْهُرَب ِمْن هنا ما مل َتقاتْلني!«.

�سَحَب جيوڤانيّ �سيَفه ونظَر �ساخراً اإىل القائِد الذي �سحَب �سيَفُه ب�سعوبة.

َك �ستنَدُم قريبًا«. ــ »ح�سنًا! اأنَت تريُد اأن ُتقاتلني ب�سديّة لكنيّ

يًة. ا لتعرث على �سخ�ٍس ما للُم�َساَعَدِة بعدما راأت اأنَّ الِقتاَل ازداد جديّ اأ�رَسَعْت اآنيّ
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، وهما يرتِطماِن ببع�سهما بع�سًا يف ال�سماِء الداكنة.  عال �سوُت �سيَفي القائِد العجوِز وجيوڤانيّ

ُم�رسيّجًا  الأر�ِس  على  ويَقَع  باأمٍل  اآخ  القائُد  ي�رُسَخ  اأن  قبَل  لفرتٍة  متعادلًة  مبارزُتهما  بقيت 

مَعُه  اآخذاً  اجلرميِة  �ساحِة  ِمْن   
يّ
وفر َل  فعجيّ �سيَطَرِتِه  َخرَجْت عن  الأ�سياَء  اأنَّ  اأح�سَّ جيوڤانيّ  بالدم. 

ليپوريليّو الذي كاَن يرجِتُف خوفًا.

على  ُملًقى  فَوجَدته  اأبيها،  مُل�َساَعَدِة  اڤيو،  اأوتيّ دون  خطيِبها،  برفقِة  ا  اآنيّ عادْت  حلظاٍت،  وبعد 

الأر�ِس.

اڤيو، اأنقْذ اأبي«. ــ »اأبي، اأبي! اأرجوَك اأوتيّ
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ًل، ثميّ قاَلْت  ا بني ذراعيها وبَكْت مطويّ اآنيّ ْتُه  اإليه ف�سميّ َل  اأن ت�سِ القائَد كان قد ماَت قبَل  لكنيّ 

اڤيو:  لأوتيّ

جَل الغريَب الذي َدخَل اإىل غرفِتي هو َمن َقَتَل اأبي وَهرب. اأرجوَك اقِب�س عليه. فاإن مل 
يّ
ــ »اإنيّ الر

ُل اإليَك«.
يّ
تو�س اأنتِقْم، �َساأبقى ابنًة غرَي �ساحلٍة طواَل حياتي. اأرجوَك، اأَ

ه مهما كليّفني الأمر �َساأَقب�ُس على هذا الرجِل واأَنتقُم ملوِت اأبيِك«.  ــ »تاأكدي اأنيّ

َر النتقام.
يّ
ا التي تذِرُف الديّموَع وتنادي اأباها با�ستمراٍر فقر اڤيو اإىل اآنيّ نظَر اأوتيّ
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فا لي�ستعيدا  ومن جهٍة اأخرى، بعَد اأن ابتعَد جيوڤانيّ وليپوريليّو مبا يكفي عن منِزِل القائِد، توقيّ

اأنفا�َسهما واأكمال �سريهما ببطء.

ــ »ح�سنًا �سييّدي النبيُل، ا�سمح يل باأن... اإذا وعدتني األيّ تغ�سَب منيّي �ساأقوُل لَك اأمراً«.

ــ »من تظنيّني؟ ح�سنًا، اأِعُدَك، ما الأمر؟«.

َة. القتُل 
يّ
َك تاديَت كثرياً هذه املر ــ »يف احلقيقة... لقد ُقمَت باأ�سياَء �سييّئٍة عديّة لكنيّني اأعتِقُد اأنيّ

 يفَعُلُه الأوغاد...«.
ٌ
اأمر

مل ينِه كالَمُه حتى �ساح ِبه جيوڤانيّ بغ�سٍب �سديٍد نا�سيًا ما وعده به:

ــ »ماذا ُقلت؟ كيف جتروؤ على اأن تكليَّمني مبثل هذا الأ�سلوِب الوقح؟«.

بكلمٍة  َظ  يتلفَّ اأن  وَم�سى بجانبه من دون  ليپوريليّو  ال�رسيحِة، �سَمَت  الإجاَبِة  اأثِر هذه  وعلى 

واحدة. 

اهنا!« َة امراأٌة جميَلٌة ت�سي باجتيّ ــ »�سه! ثميّ

اختباأ جيوڤانيّ وليپوريليّو ب�رسعٍة عند روؤيتها و�سِمعاها تتمِتُم بغ�سب:

ــ »كيَف يجروؤ ويخونني، �سوَف يرى ماذا �سيحدث حنَي مي�سكوَن ِبه«.

فخرَج جيوڤانيّ ب�رسعة الربق من خمبئِه واأوقفها قائاًل:

ــ »�سييّدتي اجلميلة«.

ِدَم ورِجَع اإىل اخللف عنَد روؤيِة وجِهها. َكانْت تلك دونا  ُه �سُ كان َيتكليُّم مع املراأِة مبهارٍة لكنَّ

َ راأَيه. اإلڤريا التي َوعَدها اأن ُيِحبَّها قبل ب�سعِة اأياٍم ثميّ َترَكها بعد اأن غريَّ

ي، جيوفان، اأنت غ�سا�ٌس وخائن!« ــ »اآه َح�سنًا، يا حلظيّ

فْت اإلڤريا اإليِه على الفوِر وبداأْت جتاِدُلُه وتغيُظُه، فاأجابها:
َّ
تعر

 يف ظرٍف ي�ستحيل 
يّ
ــ »اأرجوِك اهدئي اإلڤريا ، ل تغ�سبي اأبداً وا�سمعيني. يف َذِلك الَوقت، كنُت اأمر

ِك عنُه. األي�َس كذِلَك ليپوريليّو؟«.  ُبه. ميكُن لليپوريليّو اأن ُيخرِبَ جتنيّ

َم ويخرَبها عن  واأخذ جيوڤانيّ يكليُّمها كالمًا مع�سوًل قبَل اأن يهُرَب، واأ�سار اإىل خاِدِمِه ليتقديّ

ل�سيِِّدِه بالهرِب فاأخذ من جيِبِه دفرَتَ  لي�سَمَح  اإلڤريا  نَظَر  ي�ستَِّت  اأن  ليپوريليّو  اأراَد  ال�سبِب فرييحها. 

ُح به ويقوُل ب�سوٍت عال: مالحظاِت جيوڤانيّ وبداأ يلوِّ

ــ »اآن�سة اإلڤريا اأرجوِك اهدئي وانظري اإىل دفرِت املالحظاِت هذا. اإنيّ الأ�سماَء التي تريَنها تعوُد 

اإىل كلِّ الن�ساِء الليّواتي قابلهنَّ �سييّدي يف ال�ساِبق«.
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ِن�ساٍء  باأ�سماِء  طويلٌة  قائمٌة  ليپوريليّو،  ت�سليَّمُه  الذي  املالحظات  دفرِت  على  الواقع  يف  نت  ُدويّ

ك�رَسَ جيوڤان  الليّواتي  �ساِء  الِنيّ عَدَد  عيِنها  مِّ 
باأُ َراأْت  اأن  وبعَد  الليّحظة.  تلك  عرفهنَّ جيوڤانيّ حتيّى 

اً ومل حتتمِل املزيد. َبْت جديّ قلوبهنَّ والطريقة التي عا�َس فيها، غ�سِ

ْعرُف اأ�سلوَبُه غيبًا. �َساأجَعُلُه  ــ »اآه، اأين َذهَب هذا احلقري؟ َخدَعني ثانيًة وَهرب… الآن اأ�سَبْحُت اأَ

َيْدَفُع الثمن«.

ِده. ُد بالنتقاِم ا�ستَغلَّ ليپوريليّو الفر�سَة وَهرَب لحقًا ب�سييّ بينما كاَنْت اإلڤريا تتوعَّ
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َة من يقيُم حفلًة هناك«.  ــ »بالكاِد اأفلتُّ منها. لقد قمَت بعمٍل رائٍع ليپوريليّو. باملنا�سبِة، ثميّ

اباِت املجتِمعاِت  بعَد اأن تخليّ�سا من اإلڤريا، راأيا حفَلَة زفاٍف اأُقيَمت. حديَّق جيوڤانيّ بال�سييّداِت ال�سيّ

يف ذِلَك املكاِن، فاأ�رَسَقْت عيناه جمديّداً، وحلق به ليپوريليّو اإىل حيُث ُيقاُم احلفل.

كانِت احلفلُة على و�سك اأن تبلَغ ُذروَتها وقد اأقيمْت مبنا�سبة زواج مزاِرٍع ُيدعى ما�سيتيّو من 

فراودته  بقرِبِه  اجلميلَة  العرو�َس  فراأى  ليَهنَِّئُه  العري�ِس  من  جيوڤانيّ  اقرَتَب  زيرلينا.  ُتدعى  فتاٍة 

فكَرٌة غريَبٌة وقاَل:

زفاِفَك.  مبنا�سَبِة  ِة 
َّ
احلار تهانَّ  عن  لَك   َ عربِّ لأُ َزٍة  ممييّ بطريَقٍة  اأُعاِمَلَك  اأن  اأريُد  و!  ما�سيتيّ »يا  ــ 

ليپوريليّو ماذا تفَعُل هنا؟ اأ�رِسْع وادُع املجتمعنَي هنا جميَعهم اإىل ق�رسي وقدِّم لهم ال�سوكولته 

هم �سيويف،  َة والقهوَة الليّذيذَة ول تن�َس اأن ترَيُهم كلَّ ما يوجُد يف ق�رسي وعامْلهم باحرتاٍم لأنيّ ال�سهييّ

اأتفهم؟«.

ــ »نعم، َفِهْمُت �سييّدي!«.

َب بعَد ذلَك من  اإىل ق�رِسِه ليقرَتِ يَن والعري�َس  ُير�ِسَل املدعويّ كاَنت فكَرُة جيوڤانيّ تق�سي باأن 

ين م�ستعِجاًل اإىل الق�رِس. فقاَل ما�سيتيّو: العرو�س. قراأ ليپوريليّو اأفكاَر �سيِِّدِه، فاأر�َسَد العري�س واملدعويّ

ــ »ح�سنًا يا �سييّد، ماذا عن عرو�سي؟«.

ًا اإىل الق�رِس بعَد قليل«. ــ »اآه، ل تقلق. �ساأجِلُب ال�سييّدة �سخ�سييّ

و: ، فقاَلْت ملا�سيتيّ اأُعِجَبْت زيرلينا بكَرِم جيوڤانيّ

ــ »َح�َسنًا، ما�سيتيّو، ل تقلق«.

ٍد َمع الآخريَن نحو الق�رِس بعَد  مل يُكن ما�سيتيّو م�رسوراً لرتِك عرو�ِسِه اجلميلِة، َلكنَّه َم�سى برتديّ

ِه دعوَة جيوڤانيّ النبيِل الكرمية.  ًا يف عواِقِب َرْف�سِ التفكرِي ملييّ
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ُب منها بجّدية:
َّ
 جيوڤاّن وحَدُه بعد مغادرِة اجلميِع مَع زيرلينا فاأخَذ يَتقر

َ
َبِقي

ــ »واأخرياً، ي�صرُي كلُّ �صيٍء كما يِجب. اأ�صبحنا الآن مبفردنا، يا زيرلينا اجلميلة«.

َجة«. د... اأنا متزوِّ ــ »عفواً؟ اأنا ل اأفَهُم ماذا تق�صِ

َج امراأٌة  ــ »اأما ِزلِت ل تعرفنَي من اأنا؟ اأنا رُجٌل نبيٌل �صاِدٌق و�رشيف. من غرِي املعقوِل اأن تتزوَّ

 ال�صاِدق«.
َ
جميلٌة ِمثُلِك مبزاِرٍع فقرٍي. زيرلينا اأرجوِك اقبلي حّبي

َدة:  يهِم�ُس بلطٍف للظفر بها حتى اأجاَبْت يف النهايِة مرَتدِّ
ّ
وا�صتمر

ــ »ح�صنًا، �صاأتَبُعَك«.

ــ »اآه زيرلينا اأنا �صعيٌد لأّنِك وافقِت اأخرياً. علينا الّذهاُب اإىل الڤياّل حيث اأقيم«.

اأن  يلبْث  التي مل  اإلڤريا  تلك  َكاَنت  �صخ�س.  اأَوقَفهما  لَياأخذها مبتهجًا،  وعندما همَّ جيوڤاّن 

َهَرَب وليپوريّلو منها.

، اأتيُت يف الوقِت  ــ »اأوِقْف األعيَبَك يا حقري! لطاملا حطمَت الن�صاَء بالطريَقِة عيِنها. حُل�صِن احلظِّ

املنا�ِصب«. 

ثّم الَتَفَتْت اإىل زيرلينا ون�صحتها بُلطٍف:

ــ »مرحبًا يا اآِن�َصتي ال�صاذجة، ل تنخدعي بالكالم املع�صول من هذا الوغد«.

ــ »اأ�صحيٌح هذا الكالُم يا �صّيدي؟«

ــ »ح�صنًا، َذِلَك يعني... احلقيَقُة يا زيرلينا اأّنني...«.

ِح اأن ظهوَر اإلڤريا املفاجئ اأحَرَج جيوڤاّن. من الوا�صِ

ــ »ِا�صمعيني جّيداً زيرلينا، ل ت�صّدقي كِلَمًة واِحَدًة يقوُلها. ُكلُّها اأكاذيب. لقد اأوَقَع عَدداً كبرياً 

ُل لِك اأن حترت�صي   الأمُر ِبِك مثلي، فالأف�صَ
َ
من الّن�صاِء بالّطريَقِة ذاِتها. واإن كنِت ل تريدين اأن ينتهي

جل«.
ّ
من هذا الر

 جيوڤاّن وتركتا املكان.
ّ
واأخَذت اإلڤريا زيرلينا، التي وَقَفْت مذهولة، من اأماِم عيني
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ة«. ــ »اآه، ل�سُت حمظوظًا اليوَم اأبداً. ل �سيَء ي�سري كما يجُب والأموُر ُكلُّها متع�سرّ

اڤيو الذي  ا يف اللرّبا�ِس الأ�سوِد م�سحوبًة باأوترّ بينما َكاَن جيوڤانرّ ُيتمتُم وحيداً، َم�َست نحوه اآنرّ

ُجُل 
َّ
ُه الر اأنرّ َكاَن ُيوا�سيها. وحاملا راأته، انفَجَرْت بالبكاِء وَطَلَبْت ِمنه امل�ساعدَة من دوِن اأن ُتدِرَك 

الغريُب الذرّي َقَتَل واِلَدها:

ــ »جيوڤانرّ كم من املفرِح اأن اأراك. نحتاُج اإىل م�ساعدِتك«.

لكنرّه  مبا�سًة.  اإليها  َظَر  النَّ َي�ستِطِع  فلم  املفاجئِة  ا  اآنرّ لروؤَيِة  جيوڤانرّ  ارتبك  الأمِر،  بادِئ  يف 

ْف اإليه، فنظَر اإليها مترِّخذاً دوَر الربيِء، و�ساأَلها:
رّ
ها مل تتعر �سعاَن ما اكَت�َسَف اأنَّ

ــ »قويل يل ماذا يحُدث. ما الأمُر؟ ما الذي َملأَ وجَه هذه املراأِة اجلميلِة باحُلزن؟«.

ا قائلة: ها َذَهبْت، وحذرّرْت اآنرّ يف تلك اللحظة، عادْت اإلڤريا من جديد، التي ظنَّ اأنرّ

ه  جِل ال�سرّير. فهو مل يكتِف بتدمري حياتي، بل اإنرّ
رّ
ــ »يا اآن�ستي امل�سكينة! ل تثقي اأبداً بهذا الر

، �ساأُخرِبُ اجلميَع مبا فَعلَته بي!«. الآن يحاِوُل َتدمري حياِتك. ا�سمْعني جيرّداً جيوڤانرّ

َفِهَم جيوڤانرّ التهديَد فاأم�َسَك بيِدها وحاَوَل اأن ي�ستاأِذن:

ِرها. يِجُب  ِة تاأثُّ ــ »ل ُت�سيوؤوا فهمي، لكنَّ هذه املراأَة امل�سكيَنَة جمنوَنٌة واأخ�سى اأن تنهاَر من �ِسدَّ

دي يف اأن تاأتي يف اأيِّ �ساعٍة �ِسئِت. ح�سنًا يِجُب  اأن اآخذها ِب�ُسَعٍة. اإذا احتجِت لأيِّ م�ساعدٍة، ل ترتدَّ

اأن اأذَهَب الآن...«.

َقْت  اڤيو ل يعلمان من ي�سدِّقان. حدرّ ا واأوترّ اأخذ جيوڤانرّ اإلڤريا واختفى ب�سَعٍة تاركًا وراَءُه اآنرّ

ا يف جيوڤانرّ من اخللِف وهو يهُرُب ثمرّ �ساَحْت م�ستدرَكة: اآنرّ

اڤيو؟ هذا الرجُل املدعوُّ جيوڤانرّ هو الذي   اأن اأفَعَل اأوترّ
َّ
ه هو. اآٍه، ماذا علي ــ »اآه، هذا �سحيح! اإنرّ

خ�َس الذي َدخَل اإىل غرفِتي ليلَة  َقَتَل اأبي... الآن بعَد اأن لَحظُت موقَفُه و�سوَتُه، هو ُي�سِبُه متامًا ال�سرّ

اأم�س«.

اڤيو بالترّف�سيِل ماذا َحدَث يف اللرّيلِة املا�سية. ا اأوترّ ْت اآنرّ واأخرَبَ

ني  ا اأنرّ ه رجٌل نبيٌل، َلكنَّه وقٌح فعًل... اأُق�سُم َلِك اآنرّ ــ »ما.. ماذا؟ اأ�سحيٌح ما تقوليَنه؟ يبدو عليه اأنرّ

نتقُم ملوِت اأبيِك واأُعيُد �سَفك!«. �َساأَ

ا. َته واأق�سَم مراراً وتكراراً على النتقاِم ملا فَعَلُه جيوڤانرّ لآنرّ اڤيو قب�سَ اأْحَكَم اأوترّ
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ليپوريّلو  دعا  الغريِب،  املوِقِف  ذلك  من  هروِبِه  وبعَد  ق�رِصه،  اإىل  عوَدِتِه  فعنَد  اأّما جيوڤاّن، 

و�ساأَلُه كيَف َجَرِت الأموُر، فاأجاَبُه:

ــ »كما َطلبَت، اأح�رَصُت الّنا�َس اإىل هنا وبالكاِد متّكنُت من تهدئِة ما�سيّتو لأّنه كاَن قِلقًا جّداً. 

ولِكن، حني اأَتْت زيرلينا برفَقِة الآن�سة اإلڤريا ، اأدركُت اأّن خّطَتَك َف�ِسَلْت. اأثاَرت الآن�َسُة اإلڤريا بلَبَلًة 

لفرَتٍة لذا انتظرُت حتى هداأِت الأجواُء فاأر�َسلُت اجلميَع اإىل مناِزِلهم«.

اأ�رِصْع ليپوريّلو  اأُنهها.  اأّن الأموَر جتري على هذا املنواِل، دعني  ــ »عظيم، اأح�َسْنَت عماًل. مبا 

اأ�سماَء  وح�رصرِّ حفلًة. �سَنْدعو ال�سّيداِت ال�ساّباِت واجلميالِت لَيتمّتعَن طواَل الّليل. الّليلة، �ساأ�سيُف 

عدٍد من الِن�ساِء اإىل القائمِة يف دفرِت مالحظاتي، هاهاها«.

�رُصَّ جيوڤاّن جداً خلياِلِه الوا�ِسع. 

اأّما يف الناحيِة الأخرى، ويف حديقِة ق�رِص جيوڤاّن، َكان ما�سيّتو وزيرلينا يتجادلِن، اإذ َكاَن 

ما�سيّتو غا�سبًا جّداً َمن زيرلينا لأّنها َتَرَكْتُه وحِلَقْت بـ جيوڤاّن.

ــ »ا�سمعني ما�سيّتو، اأرجوك، ل اأنكُر اأّنني فّكرُت فيه للحظٍة، َلكنَّني مل اأفَعْل �سيئًا قد اأخَجُل به. 

اأَنا بريئٌة حّقًا!«.

ت زيرلينا مبنا�َسَدِته:
َّ
هِل تبديُد غ�سِب ما�سيّتو، فا�ستمر

ّ
ولكن، مل يُكن من ال�س

ِن. ولكْن، دعنا َنْبداأُ من 
ّ
ــ »ما�سيّتو، اإْن كنَت َتْكرُهني فا�سُتمني ب�سوٍت عاٍل حّتى َت�ْسعَر بالتح�س

نا بع�سًا، اأرجوك؟«. . دعنا نحيا معًا وُنْحبُّ بع�سَ جديد. اأنت الوحيُد الذي اأَِحبُّ

ْت زيرلينا ُتهدرِّئه بجّدَيٍة واإ�رصار.
ّ
بداأ ما�سيّتو يلنُي بينما ا�ستمر
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�سوِته  �سماِع  فوَر  زيرلينا  َقِلَقْت  الق�رِش.  داخِل  ِمْن  جيوڤانيّ  �سوَت  �َسِمَعا  الليّحظة،  تلك  يف 

وَنظَرت اإىل ما�سيتيّو فقاَل لها:

اً؟ اأخربيني زيرلينا ب�رشاحة. لقد حَدَث �سيٌء ما بينكما، األي�َص كذِلك؟«. ــ »مَل اأنِت خائفٌة جديّ

َل جيوڤانيّ بي، اعتقدُت اأنيّ  َك ل حتبُِّذ تغزُّ ــ »ل ما�سيتيّو، لي�َص �سحيحًا ما تقوُله. ولكْن، مبا اأنيّ

احللَّ الأف�سَل هو اأن نتفاداُه، ل ُت�ِسئ فهمي ودعنا َنْذهُب الآن«.

ُه مل يُكن ي�ستِمع اإليها.  ُه على الذيّهاِب لِكنيّ ثُّ واأخذْت حَتَ

ــ »�َساأكت�سف بنف�سي ماذا َحدَث بينكما«.

ُه نحوهما، فاأ�رَشَع اإىل زاويٍة ُمظلمٍة واختباأ. حينئٍذ، راأى ما�سيتيّو جيوڤانيّ يتوجيّ

17
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ى يف احلديقة. مل  ُيدرك ما كاَن يح�سُل، واأخذ يتم�سيّ اأن  يوِف، من دون  َب جيوڤانيّ بال�سيّ رحَّ

اأن جِتَد مكانًا تخَتبُئ فيه. وَكانْت َعلى  اأكرث فاأكرث، فحاوَلْت  حتتمل زيرلينا ُروؤيَته َيقرتُب منها 

اأنيّ  فكَرِة  احتمال  ت�ستِطِع  ومل  زيرلينا  ا�سطَرَبْت  اإليها.  َف 
َّ
تعر حني  �سجرٍة  وراَء  َتختبَئ  اأَْن  َو�َسِك 

ما�سيتيّو ُيراقُبهما.

اأميكننا  َح�سنًا،  اجلميلة.  زيرلينا  ِك،  اأُِحبُّ اأنا  منيّي؟  الُهُروَب  با�ستمراٍر  مَل حتاولنَي  »زيرلينا،  ــ 

اأن…«.

18
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ُق 
يّ
الم. ُذِعَر متفاجئًا وبداأ يتعر اأخذ جيوڤانيّ يوا�سي زيرلينا وفجاأًة، راأى ما�سيتيّو خمتبئًا يف الظيّ

عى اأن �سيئًا مل يحُدْث فناداه: ولِكنَّه اديّ

ف عن  ــ »اآه، ما�سيتيّو! ملاذا تختبئ؟ اإن مل تهتمَّ اأنت بزيرلينا، فمن �ِسواَك يفَعل؟ فهي مل تتوقيّ

ها ل َت�ستطيُع اأَْن َتِعي�َص من دونك. َح�سنًا، دعونا ندُخُل وَن�ستمتُع باحلفَلِة«. القوِل اإنيّ

اأ جيوڤانيّ من روِعه واأدخَلُهما اإىل احلفَلِة. مل ميِلك ما�سيتيّو خياراً �سوى اأن يتَبَعه لِكنيّه ظلَّ  هديّ

ُك فيه. ي�سكيّيّ
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و�أوّتاڤيو  �آّنا  هم  مقّنعنَي،  �أ�شخا�ٍص  ثالَثُة  دخَل  حنَي  باحلفَلِة  ي�شتمتعوَن  وَن  �حلا�ضِ كان 

رو� �النتقاَم من جيوڤاّن.
ّ
و�إلڤري� وقر

�أعَلَم ليپوريّلو جيوڤاّن بو�شوِلهم فاأَمَرُه م�شتمِتعًا �أن ي�شتقِبَلُهم بتهذيٍب من دوِن �أن يدرَك من 

هم.

ــ »�أهاًل و�شهاًل بكم يف حفلتنا. يتمّنى �شّيدي �أن ت�شتمتعو�«.

ير�ِقُب  �لرق�ِص، كاَن جيوڤاّن  �لوقِت، يف خالِل  دخلو� وهم م�ّضون على �النتقام. يف ذلك 

ِب من زيرلينا، فاّدعى �أّنه ُيقدُِّم �لّطعاَم و�ل�ّض�َب لالأ�شخا�ِص 
ُّ
ما�شيّتو حماِواًل �إيجاَد فر�شٍة للتقر

�ملحيطنَي به.
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كانت �أعنُي �آّنا و�أوّتاڤيو و�إلڤري� تر�ِقُبُه وهو يعَمُل بهدوء. َعَلِت �ملو�شيقى وبد�أ �لّنا�ُص يرق�شون. 

فاقرتَب جيوڤاّن �لعنيُد من زيرلينا و�أم�َشَك بيِدها و�أخذ يرُق�ُص معها. َعَرَف ليپوريّلو يف �حلال 

ق�ص.
ّ
َطُه فاأتى �إىل ما�شيّتو ودعاُه �إىل �لر خمطَّ

ــ »يا �شّيد، ما ر�أُيَك �أن ترُق�َص معي؟ �جلميُع يرق�شوَن ويِجُب �أن نفَعَل مثَلهم. ح�شنًا �شّيدي، �إْن 

كنَت ل تعِرُف �أن ترُق�َص دعني �أُعلُِّمك. �ُنُظر �إىل رق�شي«.

 يالحقُه 
َّ
�أن ُيبعَد نظره عنها و��شتمر قاَد ليپوريّلو ما�شيّتو بعيد�ً عن زيرلينا �لتي مل ي�شتطع 

ق�ص.
ّ
بالر

21
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ا واإلڤريا الفر�سَة املنا�سبَة لتلقيِنِه در�سًا لن ين�ساُه بينما  اڤيو واآنيّ اأوتيّ اأخرى، انتظر  من جهٍة 

اإىل  زيرلينا  اأَخَذ جيوڤانيّ  ق�ِص، 
يّ
بالر من�سِغاًل  اجلميُع  كاَن  اأخرياً، وحنَي  يراقبوَن خطواِته.  كانوا 

ُة عن العزِف  فت الفرقُة املو�سيقييّ غرَفٍة جماِوَرٍة. وبعَد حلظاٍت، �ُسِمَع �رشاٌخ حادٌّ من الغرفِة فتوقيّ

ق�ص.
يّ
والنا�ُص عن الر

ــ »اآه، النجدة! �ساعدون...«.

عَرَف ليپوريليّو ماذا يحُدُث فاأ�رَشَع من دوِن اأن يالِحَظُه اأحٌد اإىل الغرَفِة وَدَخَل اإليها من ممرٍّ 

�رشيٍّي:

ــ »اآه ل، ها قد َفَعَلها �سييّدي ثانية«.

َرك�َص ما�سيتيّو َبعَدُه وَخلَفُه املقنيّعوَن الثالثُة الآخرون. و�سلوا اإىل الغرفِة َلكنَّهم مل َي�ستطيعوا 

ْن َيْك�رشوا الباَب عندما َفتَحه  اأَ اأَْن َيْفتحوا الباَب املقَفَل باإحكام. فنفد �سرُبهم وَكانوا َعلى َو�َسِك 

جيوڤانيّ فجاأًة وخَرَج وهو ي�رُشخ:

ُنُه  ــ »انظروا جميُعُكم اإىل هذا الرجِل القا�سي الذي اأم�سْكُت به وهو ُي�سايُق زيرلينا. الآن، �سنلقِّ

در�سًا«.

الليّوِم على خادِمه ليپوريليّو الذي جاَء يف  َكاَن جيوڤانيّ ُيحاوُل الُهُروب ِمَن امل�سِكَلِة بو�سِع 

ماح. لِكنَّ النا�َص 
يّ
ُه يطُلُب ال�س  جيوڤانيّ وانحنى كاأنَّ

ُّ
الوقِت املنا�سِب من اأجِله. َما�سى ليپوريليّو الذيّكي

كانوا يعرفوَن خرَي معِرَفٍة ما كان جيوڤانيّ عليه فلم ي�سدِّقوُه. كما مل يحتِمِل املقنَّعوَن روؤيَتُه يلوُم 

�سخ�سًا اآخَر على اأخطائِه، فك�َسفوا عن اأنُف�ِسِهم.

ا تقول. من الأف�سِل لَك اأن تعرِتَف بجرمَيِتَك  ــ »ل تُكْن �سخيفًا، لن ي�سدَِّق اأحٌد كِلَمًة واحدًة مميّ

يا حقري«.

: »مل ي�سبق لأحٍد اأن َك�َسَفني، فِلَم الآن؟ ماذا يِجُب اأن اأفَعل؟ يف جميِع الأحواِل،  َر جيوڤانيّ فكَّ

يِجُب اأن اأكوَن اأكرَث حذراً«. ثميّ اأجاَب ب�سكٍل هادٍئ:

ــ »ماذا تقولون؟ عمَّ تتكليّمون؟ اأنا ل اأعِرُف الكِذب. اأم�َسْكُت ليپوريليّو بيدييّ هاتني وهو يقوُم 

بعَمٍل �سييّئ«. 

بة: �ساحْت اإلڤريا غا�سِ

، ما ِزلَت حُتاوُل اأَْن َتْلعَب دوَر الربيِء لكنيّك قريبًا جداً �َسَتْدفُع غاليًا ثمَن اخلطايا  ــ »جيوڤانيّ

التي ارتكْبَتها«.

مَلْ يباِل جيوڤانيّ الوقُح ب�رشاِخها فَخرَج ببطٍء بنَي النيّا�ص.
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َة جدّيًا ترَك جيوڤاّن لأّنه بداأ يكَرُه �سّيَدُه الّذي 
َّ
َر ليپوريّلو هذه املر

ّ
مع انتهاِء هذه امل�سِكَلِة، قر

ُل هو دائمًا املالَمة. ُي�سي وقَتُه حماِوًل الإيقاع بالّن�ساِء ومن ثّم يتحمَّ

َة َلْن اأُغّيَ راأيي. رجاًء دعني اأْذهب«.
ّ
ــ »مهما ُقلَت يل هذه املر

ٍة يف يِده ليقِنَعُه بالبقاء. عنَد روؤَيِة  اأربَع قَطٍع ذهبيَّ وفيما كان يتكّلُم بجّدَيٍة، د�سَّ جيوڤاّن 

د. فا�ستغلَّ جيوڤاّن الفر�سَة واقرتَب اإليه اأكرث، وَهم�َس يف  ِة، َبداأَ عقُله يرتدَّ ليپوريّلو للقطِع الذهبيَّ

اأذِنه:

ــ »ِعْندي فكرٌة مثيٌة جداً. ثّمَة عمٌل يِجُب اأن ت�ساِعَدن يف حتقيِقه«.
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ًة اأخرى بخداع امراأٍة ُت�ساُف اإىل قائمِة جيوڤاّن. ولكْن، كانت هذه 
ّ
كان املو�سوُع يتعّلق مر

املراأُة اإحدى خادماِت اإلڤيا .

دَِّق َكْم هي جميلٌة، لكّنها �َسَتُكوُن دائمًا بِرفَقِة اإلڤيا . لذا علينا اأَْن ُنبِعَدها اأّوًل عنها.  ــ »َلْن ُت�سَ

البيِت،  الإمكان عن  قدر  بعيدًة  اإلڤيا  وُتبقي  اأنا  اأّنَك  َتْزعَم  ْن  اأَ َفُيمِكُنَك  �سَنتبادُل مالب�َسنا  َح�سنًا، 

ُن من الو�سوِل اإىل خاِدمِتها ب�سهولة. ما راأُيَك بفكرتي؟«. وبالتايل �َساأمتكَّ

ــ »ولكن، يا �سيِّدي، ل اأعتقد اأّنُه من ال�رضوريِّ اأن ُنَبدَِّل مالب�َسنا…«.

جاِل الّنبالِء مثلي. افَعْل 
ِّ
ــ »اأنَت خمِطٌئ. يِجُب اأن ُنَبدَِّل مالِب�َسنا لأّن اخلاِدماِت يحرِت�ْسَن من الر

ما اأقوُلُه َلَك وح�سب«.

َل ليپوريّلو ب�رضَعٍة ثياَبُه مَع جيوڤاّن. غِط، بدَّ وحتَت ال�سّ
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الُم فذهَب ليپوريليّو مرتِديًا ثياَب جيوڤانيّ اإىل منِزِل اإلڤريا واأخَذ جيوڤانيّ الواِقُف خلَف  حلَّ الظيّ

ليپوريليّو يناديها:

لِك  �سبَّبُت  ني  لأنيّ جداً  اآ�ِسٌف  ني  اإنيّ ت�ساحِميني.  اأن  منِك  اأطُلُب  هنا  اإىل  ِجئُت  حبيبتي،  اإلڤريا  ــ 

احلزن. اأرجوِك اخُرجي و�ساحميني«.

يناديها.  �سوَتُه  �سِمَعْت  عندما  اأثٍر،  دوِن  من  اإلڤريا  داِخِل  يف  يغلي  كاَن  الذي  احِلقُد  اختفى 

َدْت للحظاٍت، ثميّ خَرَجْت لرتاه. ترديّ

ًا اإيليّ الآن؟«. ــ »دون جيوڤانيّ هل عْدَت حقيّ

يف ذِلَك الوقِت، كان جيوڤانيّ قد ابتَعد. فاأجاَبها ليپوريليّو ب�سوٍت عري�ٍص كي ل تك�ِسَف اأمَرُه 

وَغَمَرها بحناٍن. �رَشَخ جيوڤانيّ املختبئ ليبِعدهما قدَر الإمكاِن قائاًل:

ــ »ماذا تفعالن هنا يف و�سِط الليّيل؟«.

تظاَهَر ليپوريليّو باملفاجاأِة واأخذ اإلڤريا اإىل مكاٍن اآخر. حني اختفيا، اأخذ جيوڤانيّ يغنيّي حتَت 

راأى  . بدًل من ذلك، 
ْ
التي كان بانتظارها مل تظهر . غنيّى وغنيّى لكنيّ اخلادمَة  اإلڤريا  ناِفَذِة منِزِل 

اأبناُء البلَدِة امل�سليّحون  هم  اأنيّ َب منهم لُيدِرَك  يف اجلاِنِب الآَخِر من احلديَقِة ظالَل رجاٍل عديّة. اقرَتَ

عى فوراً  جاِل اديّ
يّ
يئ. وعندما راآُه اأحُد الر

يّ
ومعهم ما�سيتيّو يبحثوَن عنه جلعِلِه يدفُع ثمَن �سلوِكه ال�س

ه ليپوريليّو. اأنيّ

ــ »من اأنت؟«.

.» ــ »اأمل تعِرْفني؟ اأنا ليپوريليّو خاِدُم ال�سييّد جيوڤانيّ

ــ »اأين �سيُِّدَك ال�رشيّيُر يا ليپوريليّو؟«.

ريِق العاِم منُذ بع�ِص الوقِت. كان يرتدي قبيّعًة من ري�ص ع�سفور ورداًء و�سيفًا  ــ »ذهَب نحو الطيّ

قون وَتْبحثون عنه؟«.
يّ
طوياًل وهو لي�َص بعيداً من هنا. مَل ل تتفر

َته،  بنُدقيَّ فيه  ي�سَحُب  ما�سيتيّو  كاَن  الذي  الوقِت  ما�سيتيّو. ويف  َمع  لوحِده   
َ
وبِقي النا�ُص  ذهَب 

ٍة، اأَتْت زيرلينا تبَحُث عن ما�سيتيّو على �سوِء  �رَشَبُه جيوڤانيّ على راأ�ِسِه وَهَرب. وبعَد حلظاٍت عدَّ

ت نحَو م�سَدِر ال�سوت. ، فرَك�سَ ِم�سباٍح و�سِمَعْتُه يِئنُّ

ــ »يا اإلهي، ماذا حدث؟ من فَعَل هذا ِبَك؟«. 

.»
َّ
َبني وفر َ ــ »ليپوريليّو... خاِدُم دون جيوڤانيّ احلقرُي، �رشَ

اڤيو. ا لتطُلَب م�ساعَدَتها وم�ساعَدَة اأوتيّ َهْت اإىل منِزِل اآنيّ ت زيرلينا: »الأمُر ل ُيحَتَمل«، ثميّ توجَّ فرديّ
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اأّما ليپوريّلو واإلڤريا فَم�َصيا حّتى و�صال اإىل منِزِل اآّنا حيث كان اأهُل البلَدِة جمتمعنَي ليلقِّنوا 

جيوڤاّن در�صًا.

اقرتَح ليپوريّلو على اإلڤريا الدخوَل اإىل البيِت، مقلِّداً طريَقَة جيوڤاّن يف الكالم. 

ِل يل اأن اأختبَئ لفرَتٍة  ــ »اآه ح�صنًا، مبا اأّن النا�َس الذيَن يبحثوَن عّني جمتمعوَن هنا، فمن الأف�صَ

يف هذا املنِزل«.

اأّنُه  منها  ظّنًا   ، مَفرٍّ اإيجاَد  ويحاِوُل  يقَلُق  بداأ  الذي  ليپوريّلو،  اإىل  ب�صغٍف  تنُظُر  اإلڤريا  كاَنت 

جيوڤاّن. 

اآّنا اإىل املنزِل بِرفَقِة خطيِبها اأوّتاڤيو املنهمِك مبوا�صاِتها،  ويف هذا الوقِت بالتحديِد، دَخَلْت 

َة مالئمٌة للهروِب، فاأخفى اإلڤريا يف  فلم ينتِبها اإىل وجوِد اأ�صخا�ٍس اآخرين. راأى ليپوريّلو اأن الفر�صَ

زاويٍة وَبَحَث عن املخَرِج، لِكّنُه وقَع وجهًا لوجٍه مع زيرلينا وما�صيّتو اللذين كانا اآتينِي، فقب�صا 

عليِه.

ُنَك در�صًا �صيكوُن الأخرَي لَك«. ــ »ممتاز، ها اأنَت هنا. ل بّد اأّنَك هو. �صُنلقِّ

َلْت اإليِهم اأن  وُه اإىل اخلاِرج. فخرَجت حينئٍذ اإلڤريا من خمبئها وتو�صَّ
ّ
وا ُكلُّهم عليِه وجر وانق�صّ

يعفوا عنه.

ــ »اأرجوُكم �صاِموه، اإّنه ناِدٌم على ما فَعل«.

الِتها، �صحَب اأوّتاڤيو �صيَفُه، ففِزَع ليپوريّلو فَزعًا �صديداً فخَلَع عنُه ثياَب 
ّ
غِم من تو�ص

ّ
وعلى الر

َة كاِمَلة. جيوڤاّن ورَكَع يخِبُهم الِق�صَّ

ــ »ماذا؟ خَدعنا جمّدداً كالأغبياِء، يا لُه من خماِدٍع وجبان«.

وَقَف النا�ُس م�صعوقنَي لُبَهٍة، ثّم هجموا على ليپوريّلو الذي �صاَعَد جيوڤاّن ليخَدَعهم.

ــ »اأرجـ ... اأرجوكم، �صامون. اأخبُتكم كلَّ �صيٍء...«.

َبُهم لَن، حتى َفرَّ م�رِسعًا«. َلهم ليپوريّلو يف البدِء لالإعفاء عنه ليفّر بحياته، وما اإن �َصَعَر اأّن َغ�صَ تو�صَّ

داً اأّن جيوڤاّن قتَل واِلَد اآّنا. �صاأنَتِقُم باإخباِر كلِّ من يف هذا البلِد عّما  ــ »الآن، باَت اجلميُع متاأكِّ

فَعَلُه جيوڤاّن. اأرجو اأن تهتّموا يف اأثناء غيابي بـ اآّنا احلزينة«.

ه  بُّ حِزَنْت اإلڤريا جّداً لدى �صماِعها اأوّتاڤيو يِعُد بالنتقاِم من جيوڤاّن بعزم. فهي ل تزاُل ُتِ

م�صتقبِل  يف  َرت  فكَّ كّلما  اأكرَث  تكتئُب  وكانت  كّلها.  فَعَلها  التي  ال�رّسيرِة  الأعماِل  من  غِم 
ُّ
الر على 

جيوڤاّن.

هيبة؟ األ يخاُف اهلَل؟ اآه... امل�صكنُي! حّتى ولو خاَنني، 
ّ
ــ »كيَف ا�صتطاَع اأن يفَعَل هذه الأموَر الر

من املوؤِلِ اأن اأعِرَف اأن حياَتُه �صتكوُن بائ�صة«.
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َن من  ُه تكَّ لأنيّ فِرحًا  ٍة  َمقرَبَ فوَق  ويقِفُز  عاٍل  ب�سوٍت  ي�سَحُك  الأثناِء، كان جيوڤانيّ  ِتلَك  يف 

الهروِب.

للهول،  يا  والنجوُم متالأِلئة.  القَمُر م�سيٌء  الآَن.  اأحد  يعاِقَبني  لن   ، ــ »هاهاها. كم هذا م�سلٍّ

قد  ُة  اأن تكوَن اخلطَّ يِجُب  واإلڤريا؟  بليپوريليّو  َل  ُتراُه ح�سَ اأت�ساءُل ما  بعد.  الثانيُة  ال�ساَعُة  مل حتِن 

جَنَحت...«. 

اً من �سيِّده الذي  ُه كان م�ستاًء جديّ ه �سِمَع ال�سوؤال. لِكنَّ ويف الوقِت عيِنه، ظَهَر ليپوريليّو كما لو اأنيّ

ه غريب. عى اأنيّ يرتُكه دائمًا وحَدُه ليحلَّ َله م�ساِكَله، فاديّ

ــ »ليپوريليّو! كم ت�رُشُّن روؤيُتَك، اأخربن اإذاً ماذا حدث؟«.

ــ »من اأنَت؟ اأتعِرُفني؟«.

ــ »اأنَت، كيَف جتروؤ وتتكليُّم معي بهذه الطريقِة؟«.

ــ »اأنا اآ�ِسٌف، لكنيّني ِكدُت ب�سَبِبَك اأن اأُ�رَشَب حتيّى املوت. اأِعد يل ثيابي فال اأريُد اأن يظنيّون اأنَت 

جمديّداً«.

ا حَدَث بيَنه وبني امراأٍة التقاها وهو هاِرب. وفجاأًة  ه عميّ تبادل الثياَب واأخذ جيوڤانيّ ُيخرِبُ

�سِمعا �سوتًا خميفًا مل يعرفا م�سدره.

، اآن الأواُن لأن توِقَف األعيَبَك«. ــ »دون جيوڤانيّ

ُد كما لو كاَن اآتيًا من الأقبَيِة مرِعٌب اإىل درجٍة جتعلَك ترتع�ص من اخلوف. ال�سوُت الذي يرتديّ

ــ »ما هذا ال�سوُت الآن«.

داً. نظَر جيوڤانيّ حوَلُه منزعجًا، لِكنيّه مل يِجْد اأحداً، بل �سِمَع ال�سوَت جمديّ
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للقائد.  متثاٌل  �إّنُه  �آه  هذ�؟  ما  مّني؟  �ل�سخِرَيَة  يحاِوُل  »من  ــ 

ليپوريّلو ِ�ذهْب و�قر�أ ما ُكِتَب«.

على  �لنقو�َش  وَقر�أَ  �لتمثاِل  من  مرجِتفًا  ببطٍء  ليپوريّلو  �قرَتَب 

�لقرب.

ــ »�أنتِظُر �النتقاَم من �لوغِد �لذي َقَتَلني. �آه يا للهول... �أ�سِمعَت 

ذلك؟ �سّيدي �أنا خائٌف جّد�ً«.

حَك ب�سوٍت عاٍل وقاَل: مل يتفاجاأ جيوڤاّن �لبّتَة، بل �سَ

ــ »هاهاها! ما �أ�سَخَف هذ� �لرُجَل �لعجوَز! ليپوريّلو مَل ال تدعوُه 

للع�ساِء �لليلة؟«.

تلمعاِن  �إىل عينيه   
ْ
�ُنُظر الأتَكلَّم معه.  �أنا جّد خائٌف  »�سّيدي،  ــ 

تنِي، و�سفتاه.... ال لن �أ�ستطيَع �أن �أفَعَل ما تاأُمُرن ِبه«. كعيننِي ب�رشيَّ

َده: ف�سَحَب جيوڤاّن �سيَفُه وهدَّ

�إىل  منِزَلَك  ُة  �ملقرَبَ هذه  �ستكوُن  َلُه،  ر�ساَلتي  ْل  تو�سِ مل  »�إن  ــ 

�الأبد«. 

فاأوماأ  �لع�ساء.  �ىل  ودعاُه  مرَغمًا  �لتمثاِل  �إىل  ليپوريّلو  ذهَب 

�لتمثاُل بر�أ�سه �إيجابًا وقاَل �إّنه َيْقبُل �لدعوة. عندئٍذ، �َسعَر جيوڤاّن، 

�لذي َكاَن َيّدعي حّتى �الآن باأّن �سيئًا مل ُيِخْفُه، بخوٍف �سديٍد، َلكنَّه 

عاَد �إىل بيِته ومل ُيَعرّبْ عن م�ساعره.  
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وا له الع�ساَء. اَمُه باأن يح�رشِّ عندما عاَد جيوڤانيّ اإىل ق�رِشِه، اأَمَر خديّ

ــ »مبا اأنيّ الع�ساَء جاِهٌز، اأحتاُج اإىل املو�سيقى لإثاَرة �سهييّتي. فلن�ستمِتع بهذه الليلة«.

ِده ياأُكُل  َبداأَ جيوڤانيّ اللئيُم يلتهم اأطعمَته بينما وَقَف ليپوريليّو جائعًا بجانِبه. وعند روؤَيِة �سييّ

ٍة، مل ي�ستِطع ليپوريليّو المتناَع عن ا�ستهاِء الطعاِم فاأخذ يختل�ص الطعام من جيوڤانيّ حني ل  ب�سهييّ

، تطايَر ال�رشُّ من عينيه. ينُظُر اإليه. وعندما راآه جيوڤانيّ

ــ »ليپوريليّو، مِلَ تِقُف هنا مكتوَف اليديِن؟ �سفِّر يل بينما اآُكُل«.
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. ويف تلك اللحظِة بالذاِت، دخَلْت اإلڤريا فجاأًة تبَحُث عن جيوڤانيّ

َك فعاًل ومهما ُخنَتني لن اأتُرَكَك اأبداً«. ، اأنا اأحبيّ ــ »جيوڤانيّ

قاَل جيوڤانيّ وليپوريليّو ماِكَرين:

ــ »يا للهول، ما هذا؟«.

َك على ما  ، غريِّ طريَقَة عي�سَك هذه. ميكننا اأن نن�سى املا�سي، �ساأ�ساحِمُ لكنيّها اأكملْت: »جيوڤانيّ

َفَعلَته. اأرجوَك تخليّ�ص من �سلوِكَك ال�سييّئ وكن اإن�سانًا جديداً«.

ِة، �َسخَر ِمْنها بدًل ِمْن اأْن َي�ستمَع اإليها وقال: غِم من ن�سيحِتها املِحبَّ
يّ
على الر

ــ »اإلڤريا، ل ُت�سايقيني فُتف�سدي ع�ساِئي اللذيِذ. مَل ل جتل�سنَي وت�ساركينني الع�ساء؟«.

َبًة وقاَلْت قبَل اأن َتخُرج: ل اإليه لن ينَفَع، فنظَرْت اإليه غا�سِ
يّ
راأت اإلڤريا اأنيّ التو�س

يَت على هذا املنواِل، وحينئٍذ لن 
يّ
ــ »اأنَت حقًا لن تتغرييّ و�سينتهي بك الأمُر يف جهنَّم اإن ا�ستمر

َدم«. ينَفَعَك النيّ
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مل مي�ِص وقٌت طويٌل على خروج اإلڤريا ، حتى �سمعاها ت�رشُخ خوفًا.

َل لها؟ اأخُرج ليپوريليّو واعرف ماذا يجري!«. ــ »مَل ت�رُشخ؟ ماذا ح�سَ

نظَر ليپوريليّو من ناِفَذِة غرَفِة الطعاِم ثم عاَد �ساحَب الوجِه وقاَل:

 رهيٌب يح�سل. التمثاُل... اأتى بالفعِل. اآه، يا للهول...«.
ٌ
ــ »�سييّدي، اأمر

دقَّ الباُب فاأمَر جيوڤانيّ ليپوريليّو بفتِحِه، لكنَّ هذا الأخرَي قاَل له:

َم ولو خطوًة واِحدة«. ـ... �سييّدي ل اأ�ستطيُع اأن اأتقديّ ــ »�سييّ

فنظَر جيوڤانيّ اإىل ليپوريليّو بياأ�ٍص وفتَح الباَب بنف�ِسِه ليِجَد التمثاَل واِقفًا اأماَمه.

، ها قد اأتيُت كما وعدُتك«. ــ »جيوڤانيّ

َب ِبه: ُه ا�ستقَبَله يف منِزِلِه ورحَّ تفاجاأ جيوڤانيّ لِكنَّ

اأنيّ �سيفنا قد  ل بالدخول. ليپوريليّو اجِلِب املزيَد من الطعاِم مبا  ــ »يف جميِع الأحواِل، تف�سيّ

ح�رش«.

كان ليپوريليّو خمتبئًا حتَت الطاِوَلِة ومل ُيِرد اأن يخُرج. فقاَل التمثاُل ب�سوٍت مرتفع:

ة. على كليّ حال، ِعْندي �سيٌء مهٌم اأقوُم ِبه. َح�سنًا، الآن وقد لبيّيُت  ــ »اأنا ل اآُكُل الأطِعَمَة الب�رشيَّ

دعوَتَك، َهْل �ستاأتي اإىل منزيل؟«.

ــ »ل اأخاُف �سيئًا و�ساأقَبُل دعَوَتَك الكرمية«.

ومدَّ التمثاُل يَدُه مل�ساَفَحِة جيوڤانيّ الذي كان يبت�ِسُم با�ستمرار. لكنَّه حاملا اأم�َسَك يَد التمثاِل 

اأح�صَّ باخلطِر لأنَّ يَدُه �ساَرْت باردًة كالثلج.

ُتَك الأخريُة لتنَدَم على خطاياَك الآن«. ها ُفر�سَ ــ »اإنيّ

لكنيّ جيوڤانيّ هزَّ راأ�َسُه �سلبًا باحتقار:

ــ »اأنَدُم على ماذا؟ مل اأفعْل �سيئًا خاطئًا. ل �سيء«.

ِت الأر�ُص وخَرَجِت النرياُن العميَقُة امللتهبُة  فعب�َص التمثاُل بجيوڤانيّ املتباهي واختفى. فان�سقَّ

نحَو جيوڤانيّ لتاأُخَذه.

ــ »اأخ، ماذا يحدُث؟ اإنيّ النرياَن امل�ستِعَرَة حتاِوُل قتلي. اآه، ل! ل!«.

اعرتى اخلوُف جيوڤانيّ فحاَوَل الهرَب َلكنَّه مل َي�ستطْع اأَْن َيتفادى �رشاراِت اللهِب التي اقرتبت 

منه اأكرث. و�رشعاَن ما اجتاَزه لهُب اجلحيِم امُل�سَتِعِل وابتلَعه. اأخرياً، َغرَق جيوڤانيّ يف عمِق الأمِل 

والدماِر اإىل الأبد.
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وب�رشَعٍة عاَد كلُّ �سيٍء اإىل الهدوِء كما لو اأنيّ �سيئًا مل يُكن. وَقَف ليپوريليّو مذهوًل لروؤية نهاَيِة 

، غري اأنيّ و�سوَل النا�ِص الذيَن اأرادوا الثاأَر منه ك�رَشَ ال�سكوَن. جيوڤانيّ

؟«. ــ »اأيَن جيوڤانيّ

تلعثم ليپوريليّو حماِوًل تف�سرَي حقيَقِة ما حدَث وهو ل يزاُل يرَتع�ُص من اخلوف.

.»
ٌّ
ــ »ل بديّ اأنيّ التمثاَل الذي �ساهدناُه للتويّ �سبٌح حقيقي

ُه على اأعماِله«. ــ »نال جيوڤانيّ ما ي�ستِحقُّ
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َة جيوڤانيّ اأنَّ ُكليّ �سخ�ٍص ُيحا�َسُب يف النهايِة على اأعماِله. اأدرَك النا�ُص الذين �َسمعوا ق�سيّ

اأخرياً، انتَهْت عالقات جيوڤانيّ الغرامييّة ال�سهرية. واأعاَد كلُّ من عَرَف جيوڤانيّ الرتتيَب اإىل 

رت 
يّ
ى اأحزاَنها. وقر ج منها بعد اأن تتخطيّ ا �سنًة اأخرى قبل اأن يتزويّ اڤيو اأن ينتِظَر اآنيّ ر اأوتيّ

َّ
حياِتِه. فقر

ا ليپوريليّو الذي عانى يف  نًة. اأميّ  حياَتها متدييّ
َ
اإلڤريا التي اأحبَّت جيوڤانيّ اأن تدُخَل اإىل الديِر لتق�سي

ٍد جديٍد يخُدُمُه. خدمِة جيوڤانيّ فقد رَحَل للبحِث عن �سييّ
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نبذٌة عن امل�ؤلِّف:

ڤ�لفغانغ اأمادي��س م�زارت

اأعظِم املو�سيقّينَي  اأحَد  ، وهذا ما يجعله 
ٍّ
1791( يف �سالزبورغ، يف النم�سا ولديه حواىل �سّتمئِة عَمٍل مو�سيقي ــ  وِلَد موزارت )1756 

رِة التي كان اأبوه، 
ّ
يف تاريِخ املو�سيقى. اكت�سَف اأبوُه يف عمٍر مبكٍر جداً موهبَته املده�سَة التي ا�ستهَرت من خالِل اجلوالِت املو�سيقيِة املتكر

ُها له.  ُن واأ�ستاذ املو�سيقى، يح�ضرِّ امللحرِّ

َة يف ُعمِر اخلام�سِة. وحنَي بَلَغ ال�ساِد�َسَة من عمِرِه، َلعَب البيانو اأمام  تعلََّم الَعزَف على البيانو يف عامه الرابع وَبداأَ يكُتُب ِقَطَعه اخلا�سّ

ملِك واأمريِة النم�سا اللذيِن اأُعِجبا اأ�سدَّ االإعجاِب باأدائه. اإ�سافًة اإىل ذلك، َكتَب �سوناتَته االأوىل يف الثامنة من عمِرِه؛ اأّما يف الثانية ع�ضَة، 

فكان قد اأعدَّ مقطوعة اأوپراه االأوىل.

يٍة �أكرب بداًل 
ّ
. وعلى �لرغم من ذلَك، �أر�َد موز�رت �أن يعي�َش بحر

ِّ
ثّم ويف �ل�ساِد�َسَة ع�رَشة من عمِرِه، �أ�سبَح مو�سيقّيًا يف �لبالِط �مللكي

َر  ٍن حر. ومع مروِر الوقِت، طوَّ مًا على �َسّق طريِقه كملحرِّ ِمْن اأْن َيبقى مو�سيقّيًا ملكّيًا، فانتقَل اإىل ڤيينا يف اخلام�سِة والع�ضين من عمِرِه م�سمرِّ

ه فجاأًة   ب�سكٍل ملحوٍظ لِكنَّه ابتَعَد عن اأذواِق امل�ستمعني. عانى من الفقِر وانتهى به االأمُر مديونًا. ويف عام 1791، ا�ستدَّ مر�سَ
َّ
عامَلُه املو�سيقي

َ وهو مل يتجاوز �خلام�سة و�لثالثنَي من عمِرِه.  وتويفِّ

 عظيٌم. كما مّده الكاِتُب لورنزو دا پونتي بالن�ّص االأوپرايل لـ »زواُج فيغارو«، وهو 
ٌّ
ُعِرَفْت اأوپرا »دون جيوڤاّن« باأّنها عمٌل مو�سيقي

ِة زيِر ن�ساٍء �سهرٍي اإ�سبانٍّ ُيدعى »دون خوان«. وتّوج العر�ص   اآخر ملوزارت يف �سهِر فرباير من العاِم 1787، وا�ستوحاه من ق�سَّ
ٌّ
عمٌل م�ضحي

االأّول لـ»دون جيوڤاّن« بالنجاح يف پراغ يف �سهر اأكتوبر من العام 1787 متامًا كـ »زواج فيغارو« التي ُعر�ست يف ما بعد. 

من اأهّم اأوپرات موزارت ال�سهرية: »االختطاف يف ال�ّضاي« و»الناي ال�سحري« و»كوزي ڤان توتي« وغريها.
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نبذة عن الرّ�ّسام:

يون، مي – �سوك

، بجائزٍة يف معر�ِص الَفنِّ الوطنِي الذي اأُقيَم عاَم 2003.
يّ
ُة يف الَفنِّ الغربي �سَ فازْت مي- �سوك يون، املتخ�سِّ

َز على  ، بدًل من اأن تركِّ ٍة من خالِل اأ�سلوٍب خمتِلٍف وحرٍّ ُز يف عمِلها على اإظهاِر الن�صِّ واأجوائِه. لذا تقدُِّم الر�سوَم املنا�ِسَبَة لكلِّ ق�سَّ تركِّ

اأ�سلوٍب واِحٍد. ت�ستمِتُع با�ستخداِم خليٍط من مواِد العَمِل مثل ل�سق الفنيّ املطبوع، والطبع احلجرييّ والطبع على احلرير والأكريليك.

 الأوپرا للقارِئ. فكما على م�رَشِح الأوپرا، ر�سمت ال�سخ�سييّات يف كلِّ م�سهٍد واقفة على 
يّ

زت يف ر�سوِم “جيوڤان” على اإبراِز ح�ص ركيّ

َزة. لذا عند القراءِة، �سيتاِبُع القارُئ عيوَن وحركاِت ال�سخ�سييّات باهتماٍم فريد. ِة املجهَّ امل�رَشِح اأماَم اخللِفيَّ

وبالرغم من اأنَّ ال�سَوَر مر�سومٌة على ورقٍة ثنائيِة الأبعاِد، فلقد اأبدْت حركًة مو�سيقيًة برتكيِب خمتلِف اأجزاِء ال�سورِة. عالوًة على ذلَك، 

“دون جيوڤان”،  اأي  الرئي�سة،  ال�سخ�سييّة  الأبي�َص والأ�سوَد كَتْمثيٍل للخرِي وال�رِشيّ والت�سديِد على  الليّوننِي  ا�ستعماِل  الَن�صِّ عرَب  َعك�َسْت روَح 

مرتديًا الرداَء الأحَمَر وهو َيْجلُب امل�ساكَل لنف�ِسه.

ل ميكُن لالإن�ساِن الإ�سِتماُع اإىل املو�سيقى ِمْن خالِل هذا الكتاِب، َلكنَّه �سي�ستمتع ب�سعوِر م�ساهدِة الأداِء كمن َيْجل�ُص يف دار الأوپرا.
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دون جيوڤاني 
قميص أخير






